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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 2. února 2018, evidované pod č.j.: ve věci vyplácení stravného

zaměstnancům ministerstva na zahraničních cestách Vám sděluji následující:

1. Pokud byl pracovník MZ vyslán na zahraniční cestu v období 1. 1. 2017 - 31. 12.

2017, byla mu výše stravného vyplácena podle vyhlášky č. 366/2016 Sb., tudíž

prostřednictvím stanovených základních sazeb pro jednotlivé země?

Ano, sazby zahraničního stravného se stanovují dle platné vyhlášky ministerstva financí

pro daný rok v roce 2017 tedy vyhlášky č. 366/2016 Sb.

2. Pokud bylo pracovníkovi MZ během jeho zahraniční cesty poskytnuto bezplatné

jídlo, byla výše základní sazby stravného tímto jídlem snížena?

Ano.

3. Pokud bylo pracovníkovi MZ běhemjeho zahraniční cesty poskytnuto bezplatné

jídlo a výše základní sazby stravného byla tímto jídlem snížena, o kolik procent

byla snížena, s ohledem na množství bezplatně poskytnuté stravy?

Ano, za poskytnutá jídla bylo stravné kráceno v souladu § 179 odst. 3) a 4) zákona

262/2006 Sb. zákoník práce, který upravuje poskytování cestovních náhrad.
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4. Přesné informace o všech útratách proplacených v rámci zahraniční cesty

(tzn. částka, datum a účel platby) všech pracovníků MZ během jejich

zahraničních cest v období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017.

Z dotazu v otázce č. 4 není jasné, co přesně je myšleno „všemi útratami proplacenými

v rámci zahraniční cesty". Pokud máme otázku chápat v duchu předchozích otázek,

pravděpodobně se ptáte na stravné, které bylo zaměstnancům MZ vyplaceno během cest

v loňském roce. Otázku ale můžeme vyložit i tak, že požadujete informace k detailním -

rozpoložkovaným nákladům na cesty.

Zvýše uvedeného důvodu, Vás ve smyslu § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, tímto vyzýváme

k upřesnění Vaší žádosti - otázky č. 4, a to písemně na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví - odbor Kancelář ministra

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

nebo na adresu: e-podatelny MZ: mzcr@mzcr.cz

Po doručení doplňujících údajů vyřídíme Vaši žádost (v rozsahu otázky č. 4) dle zákona

č. 106/1999 Sb. v zákonem stanovené lhůtě od data doručení doplnění žádosti.
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